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Z poniższych zadań należy wybrać maksymalnie cztery i oddać pisemnie (osobiście lub
mailem; bardzo preferowany LaTeX) do początku egzaminu. Każde oddane zadane jest warte
maksymalnie 25 punktów, liczba punktów za serię jest sumą liczby punktów za poszczególne
oddane zadania.

Zadanie 1. Rozpatrzmy populację złożoną z człowieka i N  1 złych demonów. W i-tej
kolejce, i = 1, . . . , N , demon o numerze i (o ile przeżył poprzednie kolejki) rzuca zaklęcie
sprawiające, że każdy osobnik (człowiek lub demon) ginie niezależnie z prawdopodobień-
stwem 1/2. Niech pN oznacza prawdopodobieństwo, że człowiek przeżyje N kolejek.

(a) Oblicz p6.

(b) Sporządź wykres pN dla dużych wartości N (np. N = 1000) i postaw hipotezę co do
asymptotycznej wartości pN .

Zadanie 2. Niech k  1. Gracze A i B grają w następującą grę. Gracz A wybiera dowolny
ciąg orłów i reszek długości k. Następnie gracz B, znając wybór gracza A, wybiera dowolny
inny ciąg orłów i reszek długości k. Gracze wykonują ciąg niezależnych rzutów symetryczną
monetą – gracz A wygrywa, jeśli jego ciąg wystąpi (jako spójny ciąg wyników) przed ciągiem
gracza B, w przeciwnym wypadku wygrywa gracz B. Np. jeśli k = 3 i gracz A wybrał ciąg
OOO, a gracz B ciąg OOR, to przy rozgrywce ORROOO wygrywa gracz A, a przy rozgrywce
RORROOR wygrywa gracz B. Powiemy, że gra jest sprawiedliwa, jeśli każdy z graczy ma
strategię zapewniającą mu prawdopodobieńtwo wygranej  1/2.

(a) Czy gra jest sprawiedliwa dla k = 2?

(b) Czy gra jest sprawiedliwa dla k = 3?

Zadanie 3. Przypuśćmy, że mamy do dyspozycji monetę, na której orzeł wypada z praw-
dopodobieństwem p 6= 1/2.

(a) Podaj algorytm pozwalający zasymulować za pomocą pewnej (być może losowej) liczby
rzutów tą monetą pojedynczego rzutu monetą symetryczną. Ile średnio musisz wykonać
rzutów?
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(b) Dla p = 2/3 podaj algorytm, który wymaga wykonania średnio co najwyżej 9/4 rzutów.

Zadanie 4. Rozpatrujemy łańcuch Markowa reprezentujący ewolucję gustu muzycznego
pewnej osoby. Łańcuch jest złożony z następujących stanów: muzyka klasyczna, jazz, blues
rock, psychedelic ambient, grunge, punk, post punk, heavy metal, thrash metal, death metal,
ogłuchł. Dopuszczalne są następujące przejścia wraz z odpowiadającymi im prawdopodobień-
stwami:

• muzyka klasyczna→ dowolny stan (poza ogłuchł i grunge) z równym prawdopodobień-
stwem

• jazz → jazz 0.4, muzyka klasyczna 0.3, psychedelic ambient 0.2, punk 0.1

• blues rock → blues rock 0.3, jazz 0.3, heavy metal 0.2, punk 0.2

• psychedelic ambient → dowolny stan (poza ogłuchł i grunge) z równym prawdopodo-
bieństwem

• grunge → blues rock 0.1, heavy metal 0.4, punk 0.4, jazz 0.1

• punk → punk 0.2, post punk 0.3, heavy metal 0.2, jazz 0.1, thrash metal 0.1, muzyka
klasyczna 0.1

• post punk→ post punk 0.4, punk 0.1, jazz 0.2, psychedelic ambient 0.1, �heavy metal 0.2

• heavy metal → heavy metal 0.2, muzyka klasyczna 0.2, blues rock 0.2 (“Kiedyś The
Doors wydawało mi się za lekkie, ale dojrzałem”), thrash metal 0.3 (“Prawdziwy metal
zaczyna się od Slayera”), ogłuchł 0.1

• thrash metal→ thrash metal 0.2, heavy metal 0.2 (“Nie mogę już słuchać tego tartaku”),
death metal 0.3, ogłuchł 0.3

• death metal → death metal 0.5, jazz 0.1 (“Kolega mi mówił, że Chuck Schuldiner z
Death inspirował się jazzem”), ogłuchł 0.4

• ogłuchł → ogłuchł z prawdopodobieństwem 1

Czy łańcuch ten posiada przynajmniej jeden rozkład stacjonarny? Jeśli tak, oblicz wszystkie
jego rozkłady stacjonarne.
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